
RT37 Wijnenproject
Elk jaar organiseert Ronde Tafel 37 Eindhoven een wijnenproject 
waarvan de volledige winst ten goede komt aan het goede doel. 
Het assortiment bestaat uit kwaliteitswijnen voor een marktcon-
forme prijs. Met steun van Wijnkoperij Henri Bloem kunnen we een 
deel van de verkoopprijs schenken aan het goede doel.

Tafelronde 37
Ronde tafel 37 Eindhoven is een serviceclub van  mannen tussen 
de 25 en 40 jaar die zich inzet voor verschillende goede doelen. 
Meer informatie over de Tafel en het project vindt u op rt37.nl.

Stichting Hoogvliegers
Ronde Tafel 37 werkt met veel plezier en inzet mee 
aan de activiteiten van Stichting Hoogvliegers. Deze 
vrijwilligersorganisatie bezorgt ernstig zieke kinderen een 
fantastische dag. Ze laten de kinderen een heuse vlucht maken 
in het Nederlandse luchtruim in verschillende vliegtuigen. 
Inmiddels heeft de Stichting vele Hoogvliegerdagen op 
diverse vliegvelden georganiseerd. Mede dankzij de inzet van 
RT37 en met behulp van uw bijdrage door de aanschaf van 
deze overheerlijke wijnen, wordt de Hoogvliegerdag Budel/
Kempen Airport ook in 2014 mogelijk gemaakt.

Merotto / Primavera de Barbera    Italië
De Prosecco van Merotto ‘Primavera de Barbera’ is vernoemd naar 
de dochter van de eigenaar Graziano Merotto. Deze prosecco heeft 
een zeer delicate en fijne mousse. Fijne en frisse geur van appels en 
exotisch  fruit. Zeer gebalanceerd en mondvullend. Uiterst chique 
Prosecco!

Garofoli / Serre del Conte 2012   Italië
Weelderige geur, brede en zachte aanzet, loopt mooi door in de 
droge smaak. Uitstekende lengte.

Brumont / Gros-Manseng - Sauvignon 2012 Fankrijk
Heerlijke stuivende zomerwijn met een geheel eigen karakter 
dankzij de combinatie van de smaakvolle Gros Manseng en de 
frisse lichtvoetige Sauvignon Blanc. De kennismaking begint met de 
verleidelijke geur van veldbloemen. Onweerstaanbaar!

Schola Sarmenti / Fiano 2012   Italië
De onmiskenbare geur van Fiano. Nobel en harmonieus aroma. 
Mineralen, accacia en noten. Uitermate geschikt als aperitief of bij 
visgerechten.

De Martino / Chardonnay Legado Reserva 2012 Chili
De Martino kiest voor terroir-gebonden wijn en verfijning. Deze  
houtgerijpte Chardonnay is dus geen mond vol vanille, maar een wijn  
met lekker fruit, een goede frisheid en gedoseerde houtrijping.  
Eigenlijk precies goed uit de Nieuwe Wereld.

Garofoli / Monte Real 2012    Italië 
Wat wulps, spontaan fruit, mooi droge smaak met wederom 
aantrekkelijk fruit. 

Brumont / Merlot - Tannat 2012    Frankrijk
Alain Brumont gebruikt het beste fruit voor deze wijn (50% Tannat en 
50% Merlot), vinifieert de druiven apart, assembleert ze en bottelt jong 
om het gulle fruit te behouden. Hij leverde een Merlot af met karakter 
met de bite van de Tannat. Een geslaagd huwelijk tussen  
robuustheid en elegantie.

Schola Sarmenti / Critera 2011    Italië
De Critèra wordt gemaakt van 100% primitivo van 15 jaar oude 
stokken. Van de 4200 stokken per ha wordt ca. 9000 kg fruit met de 
hand geplukt. De Critèra kent veel vrienden, dit komt door zijn kruidige  
warme zondoorstoofde geur, brede kruidige smaak en zachte fruitrijke  
finale.

De Martino / Syrah Legado Reserva 2011   Chili
Deze Syrah komt uit de Choapa Valley op het smalste deel van Chili 
waar geen “Central Valley” is, daardoor ligt de wijngaard op 825 
meter hoogte en slechts 45 km van de zee. De wijn heeft een intense 
kleur. Kruidige volfruitige geur. Volle smaak met lekkere kruidigheid en 
een uitstekende lengte.
 
Quinta de Ventozelo / LBV 2008   Portugal
Mooie kleur, boeiende innemende geur, bramen en kersen vechten 
om aandacht. Dit komt ook in de smaak naar voren met een flinke dosis 
kruidigheid, ronde volle smaak. Zachte tannines en een uitstekende 
lengte.
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Land  Soort        €/fles    €/doos (6) Aantal Bedrag
              

  Prosecco    
Italië  Merotto / Primavera de Barbera       ______  ______
        
  Wit  
Italië  Garofoli / Serre del Conte 201 2    € 5,95       ______  ______
Frankrijk Brumont / Gros-Manseng - Sauvignon 2012  € 6,95       ______  ______
Italië  Schola Sarmenti / Fiano 2012     € 8,95       ______  ______
Chili  De Martino / Chardonnay Legado Reserva 2012 € 8,95       ______  ______
      
  Rood    
Italië  Garofoli / Monte Real 2012    € 5,95       ______  ______
Frankrijk Brumont / Merlot - Tannat 2012   € 6,95      ______  ______
Italië  Schola Sarmenti / Critera 2011   € 8,95      ______  ______
Chili  De Martino / Syrah Legado Reserva 2011  € 8,95       ______  ______
   
  Port    
Portugal Quinta de Ventozelo / LBV 2008        ______  ______
    
  Mix doos à 6 flessen
  Prosecco, Brumont wit & rood, Schola wit & rood, Port     ______  ______
 
  Kistjes    
Italië  Kist à 2 flessen met Garofoli (wit & rood)      ______  ______
Frankrijk Kist à 2 flessen met Brumont (wit & rood)        ______  ______
Italië  Kist à 2 flessen met Schola Sarmenti (wit & rood)      ______  ______
Chili  Kist à 2 flessen met De Martino (wit & rood)        ______  ______
  Diner kist à 4 flessen (Prosecco, Sarmenti wit & rood, Port)      ______  ______

            Aantal Bedrag

  Totaal         

Dhr./ Mevr.:

Straat + nr.:

Postcode:

Woonplaats:

E-mail:

Telefoon:

Uw contactpersoon van RT37:
 
Bedrag gaarne vooraf overmaken op rekeningnummer 
53.95.01.549 t.n.v. Stichting RT37 Benefiet o.v.v. 
Wijnenproject 2013 of contante betaling bij levering.

BTW factuur: ja / nee

NB: BTW facturen worden via Wijnkoperij Henri Bloem 
gefactureerd. Over bestellingen met BTW facturen is de 
opbrengst voor het goede doel per saldo minder. BTW 
factuur daarom alleen mogelijk bij bestellingen van 
meer dan 3 dozen.

Prijzen zijn in euro’s inclusief 21% B.T.W. 
Levering uiterlijk eerste week december 2013.
Levering en betaling in overleg met uw contactpersoon. 
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